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MOŽNOSTI  VYUŽÍVANIA  INTERAKTÍVNEJ TABULE 
KOŽELOVÁ ADRIÁNA  
 
 
Abstrakt  
V súčasnosti je e-learningované vyučovanie už takmer samozrejmosťou na všetkých typoch škôl. 
Možnosti sú pomerne pestré a integrácia informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho 
procesu slúži už nielen ako zaujímavosť, ale predovšetkým ako efektívny prostriedok, pomocou 
ktorého možno dosiahnuť lepšie výsledky. 
Kľúčové slová: e-learning, vyučovanie, interaktívna tabuľa 
 
 
Úvod  
 

Väčšina didaktických modelov, či už nazrieme do histórie alebo sa budeme 
inšpirovať aktuálnymi, odporúča intenzívnu komunikáciu vo vzťahu pedagóg – 
študent, pričom termín „komunikácia“ zahŕňa výmenu informácií osobných 
i odborných. V príspevku sa zameriame na odbornú komunikáciu, t. j. možnosti, ktoré 
sa v súčasnosti núkajú pedagógom, ako efektívne a zaujímavo odovzdať informácie 
študentom tak, aby forma ich podania zaujala a niesla v sebe istú atraktivitu, čo 
súčasne predpokladá vzbudenie záujmu o štúdium, zlepšovanie študijných 
výsledkov, a predovšetkým dlhodobé a v praxi využiteľné vedomosti.  

E-learningové vyučovanie už dávno nie je neznámym pojmom. Stretávame sa 
s ním na všetkých úrovniach škôl, od základných po vysoké školy, pričom materské 
školy nie sú výnimkou: „V materských školách dochádza k zvyšovaniu počtu 
interaktívnych tabúľ a priamoúmerne narastá aj počet pedagógov, ktorí s touto 
didaktickou technológiou pracujú“ (Franková – Šepeľáková, 2014, s. 7); rovnako na 
rozličných typoch škôl, od gymnázií, cez odborné až po umelecky orientované školy 
či študijné programy. 

Cieľom príspevku je poukázať na e-learningové vyučovanie nielen ako cieľ, 
ktorý chce daný pedagóg dosiahnuť, ale zároveň zdôrazniť skutočnosť, že e-learning 
sa stáva súčasťou samozrejmej teoretickej prípravy budúcich učiteľov a je 
implementovaný do študijných programov ako prirodzený spôsob výučby, ktorý má 
opodstatnenie aj pre budúcnosť a v príprave budúcich pedagógov má nezastupiteľné 
miesto. V tejto súvislosti budeme prezentovať výsledky výskumu, ktorý bol 
realizovaný na jednej zo základných škôl.  Jeho autor uvedený výskum v záverečnej 
práci analyzoval ako výstup v rámci doplnkového pedagogického štúdia, čo 
anticipuje, že tematika využívania informačno-komunikačných technológií (IKT) je 
nielen prostriedkom vedúcim k zefektívneniu vyučovania, ale stáva sa námetom pre 
teoretický výskum, čím vzniká priestor pre jeho neustále zlepšovanie. Zastúpenie 
tejto témy v akademickom prostredí je vďaka pribúdajúcim skúsenostiam a praxi 
zaujímavé aj ako námet pre ďalšie bádanie, ktorého cieľom je už v úvode spomínaná 
komunikácia v línii pedagóg – študent. 
 
 
Informačno-komunikačné technológie v pedagogickom procese   
 

Informačné a komunikačné technológie majú množstvo výhod, ktoré pri 
správnom a proporčne vyváženom využívaní oživia proces výučby a zároveň 
prispievajú k aktuálnosti, rýchlosti získavania informácií a z hľadiska vývoja trendov 
v školstve a s ohľadom na názory mladých ľudí na spôsoby a formy výučby takisto 
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pozitívne ovplyvňujú prístup k štúdiu a entuziazmus poslucháčov. Využívanie IKT by 
sa však nemalo stať len dekoráciou a samoúčelným oživovaním tradičných 
vyučovacích postupov. Nie je ojedinelé stretnúť sa s názorom, že hodiny 
podporované IKT sú oddychovými, inými slovami, hodiny, na ktorých sa nemusí 
pracovať tak intenzívne ako na bežne prebiehajúcich vyučovacích jednotkách, ktoré 
by sme mohli označiť ako „tradičné“ alebo „konzervatívne“. Orientácia týmto smerom 
nie je správna a možnosti, ktoré nám IKT ponúkajú, sa okliešťujú na zábavu, oddych 
a omnoho menej sa počíta so štúdiom, získavaním nových vedomostí alebo 
praktický nácvik či overovanie doterajších znalostí, zručností a vedomostí.  

Úlohou pedagóga má byť preto správna navigácia. Podstatné sú hlavne 
začiatky, keď vzniká priestor pre vysvetlenie zo strany učiteľa a následné pochopenie 
zo strany študenta, že využívanie IKT by sa malo stať prirodzenou súčasťou výučby 
a malo by podporiť vzájomnú komunikáciu medzi vyučujúcim a študentom, ktorého 
účasť v pedagogickom procese bude aktívna, či ešte lepšie interaktívna. 
„Interaktivita, ktorá podporuje aktívne učenie a učenie sa, poskytuje priestor pre 
vlastné uchopenie poznatkov, vedomostí a schopností študentom. Ak porovnáme pre 
nás už tradičné používanie technológii, v tomto prípade najmä PowerPoint-u, ten sa 
využíva najmä na prezentáciu obsahu predmetu, ktorý študenti prijímajú a 
reprodukujú ho. Avšak technológie v kombinácii s aktivizujúcimi činnosťami, úlohy 
zamerané na riešenie problémov a diskusie vytvárajú aktívne a konštruktívne 
prostredie pre študentov. Tí sú potom schopní spracovávať informácie oveľa 
účinnejším spôsobom“ (Sepešiová, 2014, s. 40 – 41). 

Podľa Vendela najviac upúta pozornosť to, čo je: 
- nové (často opakované podnety nebývajú zaujímavé), 
- zrozumiteľné a nadväzuje na to, čo už študent pozná, 
- je príťažlivé vizuálne alebo inak, 
- uspokojuje niektorú potrebu študenta. (Vendel: in Uherová, 2014, s. 86). 

 
 

Interaktívne vyučovanie, interaktívna tabuľa  
 

„Učebnú motiváciu možno ovplyvňovať a meniť“ (Uherová, 2014, s. 86). 
Interaktívne vyučovanie patrí k novším, progresívnym metódam výučby, ktoré 
napomáhajú motivovať a v konečnom dôsledku upevňovať získané vedomosti 
odlišným spôsobom. Jestvuje množstvo dôvodov, prečo interaktívnu techniku 
implementovať do vyučovacích hodín. Z tých najvýznamnejších možno spomenúť 
niekoľko, pričom výhody kategorizujeme do dvoch základných celkov, t. j. také, ktoré 
sa týkajú študenta a týkajúce sa interaktivity medzi študentom a vyučujúcim: 

 
A. výhody vo vzťahu k študentovi: 
a. zvýšenie motivácie, 
b. pútavejšie metódy výučby, 
c. zvýšenie pozornosti, 
d. kombinované zlepšovanie úrovne kompetencií – jazyková aj IKT, 
e. využívanie vedomostí z viacerých oblastí (vyučovacích predmetov) – 
interdisciplinarita. 
 
B. výhody vo vzťahu študent – pedagóg: 
a. ekonomickejšie využívanie času, 
b. bezprostredná komunikácia, 
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c. aktívne a kreatívne zapojenie študenta do výučby. 
 
A tak „napriek nie príliš ideálnej situácii ohľadom dostupnosti i-tabúľ na 

slovenských školách či absencii dlhoročnej praxe a osobných skúseností v ich 
frekventovanom používaní, si samotní pedagógovia uvedomujú nevyhnutnú potrebu 
nielen hlbšej implementácie IKT do vyučovacieho procesu, ale taktiež aktívneho 
využívania inovatívnych edukačných prístupov s následným rozvojom digitálnej a 
mediálnej gramotnosti“ (Gogová, 2013, s. 29 – 30). Interaktívna tabuľa patrí k 
technickým pomôckam, ktoré sú využiteľné pri výučbe takmer všetkých predmetov, 
cudzie jazyky nevynímajúc; práve naopak – otvára nové dimenzie, ako cudzí jazyk 
študovať, precvičovať a zvyšovať si kompetencie. Deje sa tak aj reálne a interaktívna 
tabuľa skutočne nie je, predovšetkým v stredoškolskom a vysokoškolskom prostredí, 
novinkou. Frekvencia využitia je rôzna, čo závisí nielen od  pedagóga, ale aj od 
jazykovej úrovne študijnej skupiny. Kompetencie z oblasti používania IKT zvyčajne 
nebývajú prekážkou a študenti sú v danom smere zruční už na základných školách.  

Pri využívaní interaktívnej tabule je dôležité uvedomiť si, že nemá byť 
náhradou klasickej tabule v úlohe premietacieho plátna, ale práve interaktívnym 
elementom, ktorý spája, zbližuje a zjednocuje vyučujúceho, študenta 
a komunikovanú informáciu. „Interaktívna tabuľa (i-tabuľa) je veľká elektronicky 
projekčná plocha, ktorá je prepojená s počítačom a dataprojektorom premietajúcim 
obraz z počítača na povrch tabule. Pomocou elektronického pera alebo iných 
špeciálnych pomôcok je možné ovládať počítač alebo priamo pracovať s i-tabuľou“ 
(Horňáková, 2014, s. 62). Výhody interaktívnej tabule možno definovať nielen vo 
vzťahu k študentom, či k samotnému procesu výučby, ale aj pokiaľ ide o pedagógov. 
Ekonomické narábanie s časom sa prejaví predovšetkým ako efekt dlhodobého 
používania elektronickej tabule. Vstupná časová investícia je vyššia, vyžaduje si 
náročnejšiu domácu prípravu, avšak možnosti modifikácie, aktualizácie a variácie 
znásobujú budúcu návratnosť prvotných časových investícií.  

Ďalšou dôležitou výhodou, najmä pri štúdiu a výučbe cudzích jazykov, je 
možnosť internacionalizácie. Internet ako taký otvára možnosti prístupu 
k autentickým materiálom, živému jazyku a potláča to, čo sa svojho času v danej 
oblasti vyučovania objavovalo ako neželaný efekt, a síce knižnosť, miestami až 
teatrálnosť jazykového prejavu, či už v rovine ústnej alebo písomnej, čoho výsledkom 
bol neraz artificiálny, strojený diskurz. Uvedená perspektíva je rozhodne pozitívnou 
charakteristikou prítomnosti IKT na vyučovaní.  

 
 

Výskumná časť projektu  
 

Ako sme spomenuli, využívanie IKT a ich integrácia do výučby je v súčasnosti 
zaujímavá aj z hľadiska teoretického a stáva sa námetom pre ďalší výskum. Jedným 
z projektov, ktoré prispeli k získaniu ďalších informácií a môžu napomôcť pri 
neustálom zlepšovaní vyučovacích jednotiek s využitím IKT, konkrétne interaktívnej 
tabule, je záverečná kvalifikačná práca P. Mašiku. Zaoberá sa integráciou 
interaktívnej tabule do vyučovania cudzích jazykov na základných školách. Autor 
zameral výskum na používanie informačných a komunikačných technológií vo 
výučbe španielskeho jazyka na jednej z prešovských základných škôl.  

Teoretická časť je koncipovaná všeobecnejšie a sústreďuje sa na špecifikáciu 
možností a využívania všetkých dostupných moderných technológií pri výučbe 
španielskeho jazyka. Praktická časť je zameraná na výskum efektivity používania 
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informačných a komunikačných technológií pri výučbe španielskeho jazyka. Cieľovou 
skupinou, kde bol realizovaný výskum, boli dve triedy 8. ročníka, v ktorých sa vyučuje 
španielčina ako druhý cudzí jazyk. Cieľom výskumu bolo overiť, či využívanie 
interaktívnej tabule so všetkými jej výhodami reálne prispieva k skvalitňovaniu 
procesu výučby a či úspora času a atraktivita metód vedie k lepším študijným 
výsledkom. Vedomostná úroveň oboch študijných skupín je vyrovnaná 
a porovnateľná: autor najskôr realizoval test, ktorý overil úroveň kontrolnej 
a experimentálnej skupiny. Preberané učivo, ktoré sa overovalo, bolo riadne 
inkorporované v tematickom pláne pre 8. ročník ZŠ pre predmet španielsky jazyk – 
jednoduchý minulý čas pravidelných slovies (el pretérito indefinido de los verbos 
regulares). Nasledujúci obrázok prináša vstupné informácie o zanedbateľných 
vedomostných rozdieloch kontrolnej a experimentálnej študijnej skupiny: 

 

 

 
Obrázok 1. Porovnanie vstupnej úrovne vedomostí obidvoch študijných skupín. 

 
Po absolvovaní vstupného testu mapujúceho vedomostnú úroveň, prišiel na 

rad hlavný cieľ výskumu, t. j. vysvetliť nové učivo za pomoci využitia dvoch 
rozdielnych metód. Gramatickou jednotkou v nadväznosti na predchádzajúce učivo 
bol podľa tematického plánu jednoduchý minulý čas nepravidelných slovies (el 
pretérito indefinido de los verbos irregulares). V kontrolnej skupine pedagóg využil 
klasické vyučovacie metódy a pomôcky: učebnicu, cvičebnicu a tabuľu. 
V experimentálnej skupine dostala priestor interaktívna tabuľa. Učivo bolo žiakom 
vysvetlené a precvičené výlučne za pomoci uvedenej IKT. Po vysvetlení a nácviku 
dostali obe skupiny za úlohu vypracovať výstupný test. Nasledujúci obrázok 
znázorňuje tabuľku dosiahnutých výsledkov v kontrolnej a experimentálnej skupine. 
Výsledky výstupného testu sú v porovnaní so vstupným zisťovaním vedomostnej 
úrovne značne rozdielne a percento úspešnosti zvládnutia učiva výrazne odchylné. 
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Obrázok 2. Porovnanie výstupnej úrovne vedomostí obidvoch študijných skupín. 

 

Rozdiely vo vysvetľovaní a predovšetkým v praktickom nácviku prebratého 
učiva boli u obidvoch skupín takéto: 

a. V experimentálnej skupine s využitím interaktívnej tabule bolo potrebné 
označiť správnu odpoveď, ktorá sa následne presunula na prázdne miesto 
vo vete. Svetelné a zvukové efekty ohlasovali správnu alebo nesprávnu 
odpoveď. V prípade správnej aj nesprávnej odpovede dostal žiak priestor 
na vysvetlenie svojej voľby. V prípade nesprávnej voľby dostal žiak navyše 
možnosť opraviť sa. 

b. V kontrolnej skupine žiaci písali správne odpovede na tabuľu a správne 
zvolenú slovesnú formu doplnili do vety a nahlas ju prečítali. Aj v tejto 
skupine dostali priestor na vysvetlenie správnej či nesprávnej voľby 
ekvivalentu. 

Hypotéza formulovaná v úvodných častiach záverečnej práce P. Mašiku sa 
potvrdila a predpoklad, že v študijnej skupine, kde sa pri výučbe využije interaktívna 
tabuľa, bol správny, čo dokumentuje percentuálne vyjadrenie úspešnosti pri 
výstupnom teste. 
 
 
Anketová časť projektu  
 

Zároveň, pre komplementárnosť a integritu výskumu, využil autor jednu 
z nevyhnutných zásad definovaných pre interaktívne vyučovanie: interakciu medzi 
pedagógom a študentom. Do hodnotenia zapojil aj ďalšie študijné skupiny, v ktorých 
sa pri výučbe využívala interaktívna tabuľa. V tomto prípade, hlavne kvôli výpovednej 
hodnote získaných dát, zapojil autor do ankety respondentov aj z ostatných ročníkov 
druhého stupňa základnej školy. Hoci sa anketa týka predmetu španielsky jazyk, 
treba spomenúť, že interaktívnu tabuľu na uvedenej základnej škole využíva 
majoritná časť pedagógov, na väčšine predmetov.  

Anketové otázky boli koncipované všeobecne, s cieľom získať odpovede 
týkajúce sa integrácie interaktívnej tabule do vyučovania španielskeho jazyka bez 
ohľadu na preberané učivo a stupeň náročnosti. Spolu sa do ankety zapojilo 82 
žiakov, autor v tabuľke uvádza presné počty žiakov podľa jednotlivých ročníkov, 
rozdelených podľa pohlavia. 
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Obrázok 3. Skupina respondentov zapojených do ankety. 

 
V nasledujúcej časti štúdie prinášame celé znenie ankety. Primárnym cieľom 

bolo tabuľkové hodnotenie zo strany respondentov (vyjadrenie spokojnosti v piatich 
stupňoch úplne súhlasím, skôr súhlasím, neviem, skôr nesúhlasím a úplne 
nesúhlasím), ale dostali priestor aj na vyjadrenie vlastných názorov či odporúčaní. Po 
zbere dát autor analyzoval jednotlivé odpovede a každú z odpovedí spracoval 
samostatne, percentuálne vyjadril mieru spokojnosti a mieru nespokojnosti žiakov. 
Pre názornosť a lepšiu vizualizáciu parciálnych odpovedí prinášame obrázky 
dokumentujúce odpoveď na každú jednu z otázok ankety na obrázku 4. Anketa je 
v slovenskom jazyku, pretože, ako už bolo spomenuté, autor sa neobmedzoval na 
vyššie ročníky, ale zapojil do ankety žiakov všetkých ročníkov, v ktorých sa 
španielčina vyučuje. Výsledky a percentá vyjadrujúce spokojnosť žiakov sú 
spracované v španielčine, ale otázky sú radené postupne, tak ako boli publikované 
v ankete v slovenskom jazyku.  
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Obrázok 4. Úplné znenie anketových otázok v slovenskom jazyku.  

 
Ďalšie obrázky ilustrujú odpovede na jednotlivé otázky, kde vidieť nadšenie 

a spokojnosť prevažnej časti žiactva s integráciou interaktívnej tabule do vyučovania 
španielskeho jazyka. Je jasné, že žiaci druhého stupňa ZŠ nehodnotia uvedený jav 
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odborne a nemajú kompetenciu posúdiť metodologické postupy učiteľa. Čo však 
zaváži, sú faktory ako motivácia, udržanie pozornosti, kombinácia nutnosti 
využívanie jazykových a informačno-technologických zručností. Zozbierané údaje by 
nemali zostať nepovšimnuté. Mohli by poslúžiť pre ďalšie skvalitňovanie výučby už 
od základných škôl a čo je dôležité, mali by v rámci ekonomických možností škôl 
rešpektovať vox populi a viesť k rozhodnutiu vybaviť školu informačno-
komunikačnými pomôckami. 

 
 

    
 

Obrázok 5. Anketová otázka č.1.    Obrázok 6. Anketová otázka č.2. 
 
 

    
 

Obrázok 7. Anketová otázka č.3.    Obrázok 8. Anketová otázka č.4. 
 

 

    
 

Obrázok 9. Anketová otázka č.5.    Obrázok 10. Anketová otázka č.6. 
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Obrázok 11. Anketová otázka č.7.    Obrázok 12. Anketová otázka č.8. 

 

 
 

Obrázok 13. Anketová otázka č.9.     

 
 
Záver  
 

Prezentovaný projekt výskumu spočíval v porovnaní efektívnosti dvoch 
rozdielne zvolených metód výučby. Výsledky poukazujú na pozitíva, ktoré prináša 
integrácia IKT do štúdia cudzích jazykov. Je samozrejmé, že vďaka jednému 
experimentu a jednej ankete nemožno bezbreho glorifikovať používanie interaktívnej 
tabule a zanevrieť na klasické metódy výučby. Nemožno ich však ani bagatelizovať. 
Je vhodné kombinovať klasické a novšie metódy, rešpektujúc úroveň a kompetencie 
študijnej skupiny. Pre kvalifikovaných pedagógov, ktorí implementujú do 
vyučovacieho procesu vedomosti získané počas štúdia, by malo byť 
samozrejmosťou celoživotné vzdelávanie a postupne nadobúdané praktické 
skúsenosti by mali neustále konfrontovať s aktuálnymi trendmi týkajúcimi sa 
pedagogických a metodologických zásad.  
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INTERACTIVE WHITEBOARDS IN EDUCATION 
 
Abstract  
Technological advances are challenging learning professionals to rethink how they approach more 
traditional methods of delivery, such as e-learning. Studies have shown that e-learning is one of the 
most effective methods of learning delivery and also have shown that the method is cost-efficient and 
saves time over classroom training. Three technology trends can help learning professionals aiming to 
increase the quality and use of e-learning programs.  
Key words: e-learning, education, interactive whiteboard 
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